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KIRKKOVALTUUSTO

Aika

tiistai 10.12.2018 klo 17.00

Paikka

Ranuan seurakuntatalo, Pappilantie 11 A 1 seurakuntasali

Läsnä

Salmela Heino
Hiltunen Annamari
Höyhtyä Sanna-Leena
Impiö Paula
Jaakola Anitta
Kuha Auli
Löppönen Esko
Niemelä Janne
Ranua Veijo
Sarajärvi Hilkka
Sarajärvi Jonna
Savolainen Juhani

puheenjohtaja

Muut

Kallioranta Pentti
Hannula Kati

kirkkoneuvoston pj., khra
talouspäällikkö, sihteeri

Poissa

Illikainen Kaisa
Ruonala Eija
Sääskilahti Toivo

varapuheenjohtaja
saapui klo 17.09 § 70 jälkeen

Laulettiin virrestä 8:1-3, kirkkoherra luki Jes. 35:3-6 ja piti alkurukouksen.
66
Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.05.
67
Kokouksen laillisuus
Kirkkovaltuuston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtaja. Jos varapuheenjohtajallakin on este, kutsun antaa
kirkkoneuvoston puheenjohtaja. (KJ 8:5, 1. mom.).
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen on liitettävä
luettelo käsiteltävistä asioista. Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä
kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen
kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen
Pöytäkirjantarkastus AH / HS

Ranuan seurakunta

KV 6/2018 pöytäkirja nettiversio

36

kokousta. (KJ 8:5, 2. mom.)
Kirkkovaltuuston puheenjohtajan antama kuulutus, joka sisältää kokouksen
asialuettelon, on ollut nähtävänä seurakunnan ilmoitustaululla 3.12. –
10.12.2018 ja lähetetty jäsenille 3.12.2018.
Päätös: Todettiin kokous lailliseksi.
68
Kokouksen päätösvaltaisuus
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä
on saapuvilla (KL 7:4).
Todetaan nimenhuudolla läsnä olevat jäsenet ja hyväksytään poissaolevien
esteet sekä varajäsenten toimiminen heidän tilallaan.
Päätös: Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.
69
Pöytäkirjantarkastajien valinta
Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Annamari Hiltunen ja Hilkka Sarajärvi.
70
Ääntenlaskijat
Esitys: Valitaan kaksi ääntenlaskijaa.
Päätös: Valittiin ääntenlaskijoiksi Annamari Hiltunen ja Hilkka Sarajärvi.

Pöytäkirjamerkintä: Janne Niemelä saapui klo 17.09 § 70 käsittelyn jälkeen.
71
Työjärjestys
Esitys (khra): Työjärjestys hyväksytään esityslistan mukaisena.
Päätös: Hyväksyttiin.
72
Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma
vuosille 2020 – 2021
KJ 15:2 mukaan jokaista varainhoitovuotta varten on seurakunnalle viimeistään
edellisen vuoden joulukuussa hyväksyttävä talousarvio. Varainhoitovuotena on
kalenterivuosi. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä kirkkovaltuuston on
hyväksyttävä myös vähintään kolmea vuotta koskeva toiminta- ja
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taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on toiminta- ja taloussuunnitelman
ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa
hyväksytään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio
ja toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset
seurakunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.
Taloussäännön 3 §:n mukaan talousarvioon merkitään määrärahat ja tuloarviot
bruttoluvuin vähentämättä tuloja menoista tai menoja tuloista. Talousarvion
tulee olla tehtäväalueittain verrattavissa edellisen vuoden tilinpäätökseen ja
kuluvan vuoden talousarvioon.
Liitteenä 45 on toimintasuunnitelma ja talousarvioesitys vuodelle 2019 sekä
toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2020 – 2021. Liitteeseen sisältyvät
käyttötalous-, tuloslaskelma-, rahoitus- ja investointiosa. Käyttötalousosassa
on toimintasuunnitelma. Talousarvioesityksessä ovat myös talousarvion
yleisperustelut, henkilöstöliite ja maankäyttösuunnitelma.
Esitys (khra, talousp): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle liitteen 45
mukaisen vuoden 2019 toimintasuunnitelman ja talousarvioesityksen sekä
toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2020 – 2021 hyväksymistä. Liite on
kirkkovaltuustossa numero 14.
Kirkkoneuvoston päätös: Hyväksyttiin.
Anitta Jaakola esitti vuoden 2019 talousarvion hyväksyttäväksi ja lisättäväksi
päätökseen, että 2020 - 2021 taloussuunnitelmaa koskien tekee
luottamuselimet talouden sopeuttamissuunnitelmaan tarvittavat päätökset
vuoden 2019 alussa. Kun Janne Niemelä kannatti esitystä, äänestettiin asiasta.
Kirkkoneuvoston päätökseen kannalla olevat äänestivät JAA ja Jaakolan
esitystä kannattavat EI. JAA-ääniä tuli viisi ja EI-ääniä seitsemän, joten
Jaakolan lisäys lisättiin pöytäkirjaan.
Kirkkovaltuuston päätös: Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2019 ja lisätään
vuosien 2020 – 2021 taloussuunnitelmaan Jaakolan esityksen mukainen lisäys.
Luottamuselimet tekevät talouden sopeuttamissuunnitelmaan hallinnolliset
päätökset vuoden 2019 alussa.
73
Kirkkovaltuuston seuraava kokous
Esitys (khra): Kirkkovaltuuston seuraava kokous pidetään ma 21.1.2019 klo 17.
Päätös: Hyväksyttiin.
74
Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen ja siitä ilmoittaminen
Kirkkovaltuusto päättää 1) minä aikana tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä
kirkkoherranvirastossa ja 2) minä aikana ilmoitus nähtävänä olosta pidetään
seurakunnan ilmoitustaululla.
Esitys:
Kirkkovaltuuston
tarkastettu
pöytäkirja
on
nähtävänä
kirkkoherranvirastossa 12.12.2018 – 11.1.2019 ja ilmoitus nähtävänä olosta
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pidetään seurakunnan ilmoitustaululla 11.12. 2018 – 11.1.2019.
Päätös: Hyväksyttiin.
75
Muutoksenhakuohje
Liitteenä 15 on kirkkovaltuuston kokouksen muutoksenhakuohje.
Esitys (khra): Kirkkovaltuusto merkitsee tiedoksi muutoksenhakuohjeen liitteen
15 mukaisena (liitetään pöytäkirjaan).
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
76
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.44.

HEINO SALMELA
Heino Salmela
puheenjohtaja

KATI HANNULA
Kati Hannula
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi

ANNAMARI HILTUNEN
Annamari Hiltunen

HILKKA SARAJÄRVI
Hilkka Sarajärvi
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